AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun
İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR şöbəsinin
2019-cu il üçün yarımillik
HESABATI
Şöbənin əsas funksiyası AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi və
ictimai fəaliyyətini Azərbaycan və dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırmaq, institutun
veb səhifəsinin operativ idarə olunması, yenilənməsi, məlumatların toplanmasını,
emalını və üç dildə (azərbaycan dili, ingilis dili və rus dilində) dolğun və düzgün
xəbərlərlə təmin etməkdir. Həmçinin şöbə institutun strukturunda olan elmi və
köməkçi şöbələrin fəaliyyətini və mütəmadi olaraq institutda keçirilən tədbirləri,
alimlərin ezamiyyətini və elmi işlərini (məqalə, monaqrafiya, kitab) saytda və yerli
KİV-də işıqlandırılmasını təmin edir.
Veb-sayta Elmi Şuranın iclasları, elmi seminarlar, görüşlər, əməkdaşların elmi əsərləri
haqqında məlumatların müntəzəm olaraq veb-saytımızın “Xəbərlər” bölməsində
yerləşdirilir. Statistika üzrə saytın xəbərlər bölməsinə yerləşdirilmiş xəbərlərin
statistikasını versək (aylar üzrə) yanvar-60, fevral - 59, mart - 35, aprel – 57, may-56,
iyun- 26 (bu günə kimi) 3 dildə xəbər yerləşdirilmişdir.
6 ay ərzində Ümuminstitut seminarının elanı, seminar keçirildikdən sonra seminar
haqqında məlumat, seminarda çəkilmiş şəkillərlə (çəkilmiş şəkillər dizayn proqramı
vasitəsilə müvafiq ölçüyə salınıb, tarix və institutumuzun müəllif hüquqları ilə bağlı yazı
əlavə olunur) birgə saytın həm xəbərlər, həm də seminarlar bölməsinə əlavə olunmuşdur.
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 2018-ci il üçün illik hesabatı veb səhifədə
yerləşdirilmişdir.
İllik hesabatlar dinlənildikdən sonra yanvar ayından başlayaraq şöbələrin (Funksional
analiz şöbəsi, Riyazi analiz şöbəsi, Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi, Diferensial tənliklər

şöbəsi, Riyazi fizika tənlikləri şöbəsi, Qeyri harmonik analiz şöbəsi, Elastiklik və
plastiklik nəzəriyyəsi şöbəsi, Dalğa dinamikası şöbəsi, Sürüncəklik nəzəriyyəsi şöbəsi,
Maye və qaz mexanikası şöbəsi, Cəbr və riyazi məntiq şöbəsi , Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Xəbərləri, Riyaziyyat buraxılışı,fizika-texnika və riyaziyyat elmləri
bölməsi, Riyaziyyat və Məxanika İnstitutunun Əsərləri jurnalı, Azərbaycan Riyaziyyat
jurnalı, RMİ-nin kitabxanası,Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası, Təhsil, Beynəlxalq
əlaqələr, İctimaiyyətlə əlaqələr) illik hesabatları sayta 3 dildə yerləşdirilmişdir.
2019-cu ildə keçiriləcək Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 60 illik yubileyinə
həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın müasir problemləri” mövzusunda
beynəlxalq elmi konfransın imm60.imm.az veb-saytı yaradılmışdır.
“Transaction” jurnalının rəsmi saytında (trans.imm.az) 2018-ci ilin “volume 38, issue
4” nömrəsi “Volume” və “Article in Press” bölməsinə 14 məqalə yerləşdirilmişdir;
Veb-saytda “Yubileylər” bölməsinə 3 yubilyar haqqında məlumat yerləşdirlmişdir.
Alimlərin 2018-ci ilə çap olunmuş 207 məqalə və 150 tezis linkləri ilə birgə “Nəşrlər”
bölməsinə yerləşdirilmişdir.
“Elm” qəzetində aşağıda qeyd olunan məqalələr çap olunmuşdur:
 11 yanvar buraxılışı №01-də “Elmi Şuranın iclası”
 15 fevral buraxılışı №04-də “Elmi Şuranın iclası”
 15 may buraxılışı №09-da “Azərbaycanlı alimlər Türkiyədə konfransda iştirak
ediblər”
 15

may

buraxılışı

№09-da

“Статья

азербайджанских

ученых

в

международном журнале”
 14 iyun buraxılışı №10-da “Elmin inkişafına dəyərli töhfələr vermiş akademik”
 14 iyun buraxılışı №10-da “Yay sesiyasına start verildi ”

Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) ilə əməkdaşlıq qurulmuş, AMEA Riyaziyyat
və Mexanika İnstitutunun elmi və ictimai fəaliyyəti yanvar ayı üzrə 20 xəbər 22
saytda, fevral ayı üzrə 12 xəbəri 15 saytda, mart ayı üzrə 8 xəbər 11 saytda, aprel ayı
üzrə 7 xəbər 11 saytda, may ayı üzrə 8 xəbər 11 saytda, iyun ayı üzrə 8 xəbər 15
saytda işıqlandırılıb.
Şöbə müdiri 14.01.2019-cu il tarixində AzerTac informasiya agentliyinə “Ötən il
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu əməkdaşlarının məqalələrinə 1400 istinad olunub”
(https://azertag.az/xeber/Oten_il_Riyaziyyat_ve_Mexanika_Institutu_emekdaslarini
n_meqalelerine_1400_istinad_olunub-1233260) adlı müsahibə verib.
2019-cu il yanvar ayının 1-dən bu günkü günə qədər www.imm.az saytına baxış
sayı 122.000-ə yaxındır.
Şöbə müdiri:
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